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Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku zo dňa 07.09.2022 odporúča MsZ 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 26/2022 o podmienkach 

poskytovania finančných  príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 

Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Finančná a majetková komisia zo dňa 08.09.2022 odporúča MsZ schváliť Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 26/2022 o podmienkach poskytovania finančných  

príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Návrh VZN je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040. 

 

  

V Trenčíne, dňa 13.09.2022 



Dôvodová správa 

 

 

Podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec vykonáva 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

Zákon umožňuje obciam poskytovať finančné príspevky na vykonávanie opatrení a upraviť si 

podrobnosti poskytovania finančných príspevkov v tejto oblasti všeobecne záväzným 

nariadením.  

 

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia upravuje podmienky poskytovania týchto 

finančných príspevkov: 

 

- príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny - § 64 zákona č. 305/2005 Z. z., 

- príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého - § 69 zákona č. 305/2005 Z. z., 

- príspevok akreditovanému subjektu - § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. 

 

Predpokladaný ročný dopad na rozpočet mesta na rok 2023 na poskytovanie finančných 

príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude 

predstavovať sumu 2000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

S c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 26/2022 o podmienkach poskytovania 

finančných  príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto 

uzneseniu. 

 

 

 



Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  

 

                                                                   v y d á v a 

  

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 26/2022 

o podmienkach poskytovania finančných  príspevkov na vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

 

Článok 1   

          Úvodné ustanovenie  

  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje podmienky a podrobnosti 

poskytovania, formu a výšku finančných príspevkov mesta Trenčín /ďalej len „mesto“/ 

určených na:  

 

a) dopravu do centra pre deti a rodiny /ďalej len „centrum“/, v ktorom je dieťa umiestnené 

/ďalej len „príspevok na dopravu“/ podľa § 64 zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov /ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“/, 

b) jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého /ďalej len „príspevok na 

osamostatnenie sa“/ podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z. z.,  

c) finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo 

právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opatrení podľa zákona                     

č. 305/2005 Z. z. /ďalej len „finančný príspevok akreditovanému subjektu“/ podľa § 88 

zákona č. 305/2005 Z. z. 

 

Článok 2 

        Príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny 

 

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne 

stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, a na podporu úpravy ich 

rodinných pomerov, môže mesto poskytnúť finančný príspevok na dopravu do centra a            

z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.1) 

 

2. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne 

stará o dieťa a spĺňa nasledovné podmienky: 

 

a) má trvalý pobyt na území mesta Trenčín,   

b) má voči mestu Trenčín vysporiadané všetky záväzky, 

c) dieťa, na ktoré sa príspevok žiada, má trvalý pobyt na území mesta Trenčín a zdržiavalo sa 

na jeho území najmenej 1 rok pred umiestnením do centra na základe rozhodnutia súdu 

o nariadení ústavnej starostlivosti, 

d) prejavuje skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, vynaložil primerané 

úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol 

osobne starať o dieťa,  



e) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 

spoločne podľa osobitného predpisu 2), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú 

zákonom za obdobie 3 mesiacov pred podaním žiadosti.  

 

3. Oprávnený žiadateľ doručí mestu - Mestskému úradu v  Trenčíne, útvaru sociálnych vecí, 

žiadosť, ktorej súčasťou sú nasledovné dokumenty: 

 

a) právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,  

b) potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre, 

c) čestné vyhlásenie o tom, že dieťa sa pred umiestnením do centra zdržiavalo na území mesta 

Trenčín najmenej jeden rok,  

d) písomný doklad od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, v 

ktorom je dieťa umiestnené o prejavení skutočného záujmu žiadateľa o úpravu rodinných, 

bytových a sociálnych pomerov a zachovanie vzťahov s dieťaťom, 

e) písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o uskutočnení návštevy s uvedeným 

dátumom návštevy oprávnenej osoby, 

f) originál cestovných lístkov z prostriedkov verejnej hromadnej dopravy (autobus, vlak, 

cestovné II. triedy), 

g) potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti 

žiadateľa za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti.  

  

4. Do výšky príjmu žiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne, sa nezarátavajú:  

 

a) kompenzačné príspevky,  

b) príspevok za bezvládnosť,  

c) štipendiá,  

d) príspevok na bývanie,  

e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,  

f) príspevok pre tehotnú ženu,  

g) aktivačný príspevok, 

h) ochranný príspevok,  

i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje 

oznámením na polícii, resp. potvrdením o začatí súdneho konania alebo exekučného 

konania. 

 

5. Mesto - Mestský úrad v Trenčíne, útvar sociálnych vecí v lehote 20 dní odo dňa podania 

žiadosti posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa na jej 

doplnenie v lehote do 10 dní od doručenia výzvy. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní 

požadované údaje alebo doklady, mesto žiadosť zamietne a písomne to oznámi žiadateľovi.  

 

6. Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe poskytne najviac do výšky ceny predložených 

cestovných lístkov, a to do 30 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti a všetkých potrebných 

dokladov.  

 

7. Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe poskytne v hotovosti prostredníctvom pokladne 

Mestského úradu v Trenčíne alebo bezhotovostným prevodom na účet oprávnenej osoby. 

Príspevok na dopravu možno poskytnúť  najviac dvom osobám, a to najskôr po uplynutí         

1 mesiaca odkedy bol poskytnutý predchádzajúci príspevok, maximálne 6 krát počas 

kalendárneho roka. 

 



8. Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok a je poskytovaný iba 

do vyčerpania schválenej rozpočtovej položky na príslušný kalendárny rok.  

 

Článok 3 

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 

 

1. Mesto poskytne jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému, ktorému 

vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa § 68 zákona č. 305/2005 Z. z., ak:3)  

 

a) požiada o príspevok do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa §55 ods. 1 zákona      

č. 305/2005 Z. z.,  

b) v čase umiestnenia do centra mal trvalý pobyt na území mesta Trenčín.  

 

2. Mladý dospelý žiada o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa písomnou žiadosťou          

mesto - Mestský úrad v Trenčíne, útvar sociálnych vecí. Spolu so žiadosťou predloží 

nasledovné doklady: 

 

a) potvrdenie o poskytnutí a výške príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra podľa      

§ 68 zákona č. 305/2005 Z. z.,  

b) potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti v centre.  

 

3. Príspevok na osamostatnenie sa poskytuje vo výške 30% z príspevku na uľahčenie         

osamostatnenia sa mladého dospelého podľa § 68 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. 

 

4. Príspevok na osamostatnenie sa mesto poskytuje:  

 

a) peňažnou formou,  

b) vecnou formou alebo  

c) kombinovanou formou.  

 

5. Mesto môže rozhodnúť, že  príspevok na osamostatnenie sa poskytne vo viacerých splátkach, 

plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia o priznaní jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.  

 

6. Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa podľa § 69 zákona č. 305/2005 

Z. z. účinného od 1. apríla 2018, ak mu bol mestom poskytovaný príspevok na tvorbu úspor 

dieťaťa podľa zákona účinného do 31. marca 2018. 

 

Článok 4  

Finančný príspevok akreditovanému subjektu 

  

1. Mesto môže na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na 

predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie a odstraňovanie negatívnych 

vplyvov poskytovať finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a 

fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately.4) Finančný príspevok akreditovanému subjektu sa poskytuje na 

základe písomnej zmluvy.  

  

2. Finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo 

právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. poskytne mesto na 



základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 30. apríla na nasledujúci rozpočtový rok. 

Písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na daný rok je potrebné podať na 

mesto – Mestský úrad v Trenčíne, útvaru sociálnych vecí. 

 

3. Písomná žiadosť musí obsahovať: 

 

a) základné identifikačné údaje o subjekte,  

b) doklad o akreditácii,  

c) popis obsahu činnosti subjektu,  

d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť finančný príspevok 

poskytnutý,  

e) požadovanú výšku finančného príspevku,  

f) rozpis zdrojov financovania subjektu  

 

4. Finančný príspevok akreditovanému subjektu je možné poskytnúť najviac do výšky 

finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok 

a určených pre tento účel.  

 

5. O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania 

Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku. 

 

6. Bližšie podmienky použitia a spôsobu vyúčtovania finančného príspevku budú upravené 

v zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi mestom a akreditovaným 

subjektom alebo osobou.   

 

7. Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní použiť poskytnutý finančný príspevok iba 

v rámci rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho 

roka, na ktorý bol finančný príspevok poskytnutý.  

 

8. Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní predložiť mestu – Mestskému úradu 

v Trenčíne, útvaru sociálnych vecí záverečnú správu o použití finančného príspevku, vrátane 

vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov do 28. februára nasledujúceho 

kalendárneho roka a vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky do 15 dní od predloženia 

záverečnej správy na účet mesta uvedený v zmluve. 

 

9. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 zákona 

č. 305/2005 Z. z., ku ktorým nie je potrebná akreditácia, môže požiadať o finančný príspevok 

v zmysle účinného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Trenčín. 

 

Článok 5  

         Záverečné ustanovenia  

  

1. Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní, ak zákon č. 305/2005 Z. z. neustanovuje inak. 

 

2. Mesto si vyhradzuje právo na kontrolu využitia poskytnutých finančných               

prostriedkov. 

  



3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 26/2022 o podmienkach poskytovania   

finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č.305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 

28.09.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

4.   Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta sa rušia: 

 

a) všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2006 o podmienkach poskytovania 

finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

b)  všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných  

príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

                                                                                    Mgr. Richard Rybníček                                                                                      

                                                                                     primátor mesta Trenčín  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

1) § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

3) § 69 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

4) § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


